
UCHWAŁA NR 188/XXXII/17
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie  inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) oraz art. 9 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.1)) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa: 
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
2) podatku rolnego od osób fizycznych;
3) podatku leśnego od osób fizycznych;
4) opłaty targowej.

§ 2. Do poboru podatków i opłat, o których mowa w § 1, wyznacza się inkasentów w osobach: 
1) Barbara Kosz zam. Siemyśl;
2) Jan Wasylów zam. Charzyno;
3) Karolina Ciechowska zam. Kędrzyno; 
4) Krystyna Wojtaszek zam. Białokury;
5) Natalia Andrusieczko zam. Niemierze;
6) Ryszard Budzik zam. Nieżyn.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków i opłat, o których mowa w § 1, 
w wysokości:
1) 7 % od pobranych kwot z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
2) 10 % od pobranych kwot z tytułu opłaty targowej.

§ 4. Ustala się, że opłata targowa winna być wpłacana przez inkasentów na rachunek bankowy 
Gminy Siemyśl nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 6. Traci moc uchwała 65/XII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego  poz. 4893). 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428 i 1537.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka
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